Kære SFO- og KLUB-forældre
Det er blevet koldere og det regner lidt mere,
men solen skinner også indimellem, og det
gør den nu meget godt!
Vi er landet solidt på begge ben efter et
hektisk forår med demonstrationer, valg og
afholdelse af Børn og Unges grundlovsdag.
Lige nu følger vi spændt med i, hvordan
kommunes budget lander. Måske er der
penge på vej til de mindste børn. Det håber vi
vel vidende, at det ikke ændrer det larmende
behov for flere midler i SFO og klub.
Men vi håber, at den generelle lidt mere
lydhøre tilgang til børneområdet, som vi har
set lokalt og nationalt, også snart når
fritidsområdet.

Kortere skoledag – penge nok?
Med ændringer af folkeskolereformen
kommer de yngste skolebørn til at være lidt
mere i SFO. Derfor kommer der penge retur
til SFOen, som blev overført til skolen, da
timetallet blev sat op. Desværre tyder det på
at pengene ikke helt rækker. Der mangler ca.
1 mio. kr. Det lyder måske ikke af meget,
men 1 mio. kan betale 1 pædagog mere i de
ca. 2 timer åbningstiden udvides med; det
betyder noget!
På klubområdet er der desværre ingen
afsatte penge til at udvide åbningstiden, hvis
man lokalt vælger at afkorte skoledagen. Her
skal der indgås en aftale mellem skole og
klub. Skolen bør investere i at klubbens
åbningstider passer med skolens lukketider.
Hvis I ikke allerede har en aftale på plads, så
gør noget ved det!

Nye kontingentregler koster
medlemmer

Valg til SFO og klubråd
I jeres SFO'er og klubber skal I snart vælge
nye råd. Det er vigtige poster, der er i spil.
Stil op, få de andre med - og gør en forskel!
Det er gennem den gode dialog og det
stærke samarbejde, at vi får indflydelse på
vores børns fritidstilbud. Hvis du er i tvivl om,
hvad et forældreråd skal gøre godt for, så
kontakt forældrene fra rådene eller den lokale
leder, de ved besked. Ja eller spørg os!
PS der er ikke mindre brug for
’forældrebriller’, selv om vores børn er lidt
større eller overgået til kategorien ’unge’. Vi
tæller stadigvæk måske endda lidt mere end
vi plejer bare på en anden måde.

Med sidste budgetforliget stoppede man det
nedsatte kontingent i klubber i udsatte boligområder. Nu ser vi allerede, at klubbernes
medlemstal falder drastisk i netop de
områder. Det så vi også i 2006-7, hvor man
satte kontingentet op med 400%. Det gik
ikke godt. Børn og unge blev meldt ud,
utrygge miljøer opstod og kriminalitet steg. I
2010 satte man kontingentet ned igen, og
børnene og de unge kom tilbage (kilde).
Vi skal have en her og nu løsning, inden de
unge er kommet for langt væk. Og vi skal
have en ny varig løsning på længere sigt.
Hvis vi vil bryste os af lav tilgang til bander,
faldende ungdomskriminalitet mv. så skal vi
ikke underminere det, der virker. Med en tæt
kontakt til de unge i hverdagen kan vi gøre en
forskel, men uden kontakt, ja, det siger sig
selv, så det ret svært at sætte ind.
Vi håber politikerne følger med, at de får læst
op på lektien og finder en løsning nu!

Færre ansatte i SFO og klub
”Der er færre voksne til at skabe
aktiviteter og trivsel i fritidsinstitutioner,
end for et år siden”, lyder det i BUPLs
undersøgelse. KL’s Børne- og
Undervisningsudvalg anerkender, at der er
blevet færre penge til fritiden. Løsningen, KL
peger på er useriøs og faktisk provokerende:
”Vi er nødt til at se på, hvordan vi kan skabe kvalitet for
de samme penge, uden at det går ud over
kerneopgaverne. Det kan for eksempel ske ved at
oprette større institutioner, udnytte faciliteterne bedre
eller ved at se på personalesammensætningen. Det
behøver ikke betyde, at kvaliteten af tilbuddene bliver
dårligere” (Thomas Gyldal Petersen).

Alle besparelse på SFO og klub rammer
kerneopgaven, alle andre håndtag er i
bund. Se rapport og KL’s kommentar

Skøn ’lille grundlovsdag’
Over 700 børn deltog i begivenheden Børn
og Unges grundlovsdag, som vi står for
sammen med VIA pædagoguddannelsen
og Århus Ungdommens Fællesråd.
Det er fantastisk at se de gode samspil
mellem frivillige foreninger, studerende,
lokale kunstnere og de skønne børn og unge.
Alle er totalt med på ideen. Og børnene og de
unge synes det med, at de har rettigheder, er
ret fedt. Vi stiller op igen til næste år på
samme tid: "lille grundlovsdag" d. 4. juni.

Nye forældreorganisationer
Vi har fået nye søsterorganisationer, som er
medlem af vores landsorganisation, FOLA.
Det er forskelligt, hvordan de organiserer sig
lokalt, men vi ved at flere også har fokus på
SFO og klub. Det er godt, for kun sådan
bliver vi forældre den magtfaktor på vores
børns vegne, som vi også skal være.
Roger Buch, kommunal-forsker ved Medieog Journalisthøjskolen siger, at tendensen er
usædvanlig: Tidligere har man kun set
forældre organisere sig kortvarigt, når der var
besparelser på vej i kommunerne. Derfor er
det anderledes, når man laver en mere
permanent organisation, som løbende over
en årrække kan lægge pres på politikerne,
siger Roger Buch, "politikerne og
forvaltningen nemlig har bedre mulighed for
at samarbejde med bevægelsen, når den er
organiseret med en formand og
bestyrelse.” PRÆCIS!
Artikel fra DR om nye skud på stammen

Kvalitetsopfølgning
På byrådsmøde i august blev der drøftet ’ny
tilgang til kvalitetsopfølgning og tilsyn’. Med til
sagen var et forslag om at afskaffe
forældretilfredshedsundersøgelserne, fordi
der er en national, obligatorisk undersøgelse
på vej. Den vil, så vidt vi ved, ikke omfatte
SFO og klub. Så vi kan potentielt stå uden
forældretilfredshedsundersøgelse her. Men
det ser vi nu ingen ulykke i.
Vi mener at tilfredshedsundersøgelsen, som
den plejer at være, ikke kan bruges til ret
meget. Vi så gerne, at man gik væk fra de
store kvantitative målinger og at man
tilpasser dem konteksten.
Vi ser frem til at være med i en proces, hvor
der skal ses på de her ting – der er en
afbureaukratiseringsopgave der skal følges til
dørs.
Som I kan se af byrådsdagsordenen, så
fremsendte ÅFO sammen med
dagtilbudslederne (DTLÅ) en opfordring til at
byrådet i stedet for at vedtage indstillingen
igangsatte en inddragende proces. Det blev
vedtaget. Et stærkt samarbejde med DTLÅ
og et byråd der lytter - det er en god kombi!
Dagsorden med input fra DTLÅ og ÅFO

Kontakt vores sekretariatsleder, Mette, hvis
du vil vide mere om ÅFO eller har spørgsmål
eller problemstillinger, som du vil drøfte med
din forældreorganisation.
Ris, ros og gode ideer er altid velkomne!

Følg din forældreorganisation

ÅFO er forældrenes interesseorganisation og
vi vil gerne bruges
Århus Forældreorganisation (ÅFO)
FO-byen, Frederiksgade 78, 8000 Århus C.
Tlf. 25 48 17 31 Mail: post@aafo.dk, Web.
www.aafo.dk

